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Poprawka 22
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Produkty lecznicze zawierające 
efedrynę lub pseudoefedrynę powinny
zatem podlegać kontroli bez zakłóceń dla 
legalnego handlu tymi produktami.

(6) Produkty lecznicze powinny także
podlegać regularnym kontrolom w taki 
sam sposób jak inne substancje 
sklasyfikowane, bez zakłóceń dla 
legalnego handlu tymi produktami Dlatego 
należy je odtąd uznawać za substancje, 
które mogą zostać sklasyfikowane z dużym 
prawdopodobieństwem.

Or. es

(Popr. odnosi się do art. 2 lit. a))

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu celu tego tekstu.

Poprawka 23
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W tym celu każdy wywóz produktów 
leczniczych zawierających efedrynę lub 
pseudoefedrynę powinien zostać 
poprzedzony wysłaniem powiadomienia 
przed wywozem przez właściwe organy 
Unii do właściwych organów w kraju 
przeznaczenia.

(7) Dlatego też należy stworzyć nową 
kategorię substancji sklasyfikowanych, 
która uwzględni szczególne cechy
produktów leczniczych, których wywóz
powinien zostać poprzedzony wysłaniem 
powiadomienia przed wywozem przez 
właściwe organy Unii do właściwych 
organów w kraju przeznaczenia, przy czym 
informacji powinien uprzednio dostarczyć 
podmiot gospodarczy.
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Or. es

Uzasadnienie

Uściślenie chronologicznego przebiegu procesu udzielania zezwolenia oraz podkreślenie, że 
podmiot gospodarczy jest również zobowiązany do uprzedniego przekazania informacji.

Poprawka 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy państw 
członkowskich powinny posiadać 
uprawnienia do zatrzymania lub konfiskaty 
tych produktów podczas ich wywozu, 
przywozu lub tranzytu, jeżeli istnieją 
uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że 
są one przeznaczone do nielegalnego 
wytwarzania narkotyków.

(8) Właściwe organy państw 
członkowskich powinny posiadać 
uprawnienia do zatrzymania lub konfiskaty 
tych produktów podczas ich wywozu, 
przywozu lub tranzytu, jeżeli istnieją 
uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że 
są one przeznaczone do nielegalnego 
wytwarzania narkotyków. Właściwe 
ograny państw członkowskich powinny 
przekazywać sobie wzajemnie i Komisji za 
pośrednictwem europejskiej bazy danych 
informacje dotyczące skonfiskowanych i 
zatrzymanych ładunków, aby poprawić 
ogólny przepływ informacji na temat 
handlu prekursorami narkotyków i 
produktami leczniczymi zawierającymi 
efedrynę i pseudoefedrynę. 

Or. en

Poprawka 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Europejska baza danych 
ustanawiająca europejski rejestr 
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podmiotów gospodarczych posiadających 
licencję lub zarejestrowanych jako 
podmioty prowadzące legalny handel 
prekursorami narkotyków i produktami 
leczniczymi zawierającymi efedrynę i 
pseudoefedrynę powinna być regularnie 
aktualizowana, a dostarczane informacje 
powinny być wykorzystywane przez 
Komisję i właściwe organy państw 
członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przedostaniu się tych 
produktów na nielegalny rynek. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że europejska baza danych stworzona na mocy tego 
rozporządzenia nie może być wykorzystywana przez policję i do celów egzekwowania prawa.

Poprawka 26
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 111/2005
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „substancja sklasyfikowana” oznacza 
każdą substancję wykorzystywaną do 
nielegalnej produkcji środków 
odurzających i substancji psychotropowych 
i wymienioną w załączniku, w tym 
mieszaniny i produkty naturalne 
zawierające takie substancje. Termin ten 
nie obejmuje produktów naturalnych i 
mieszanin, które zawierają substancje 
sklasyfikowane, ale są złożone w taki 
sposób, że substancje sklasyfikowane nie 
mogą być w prosty sposób wykorzystane 
lub odzyskane za pomocą łatwych do 
zastosowania lub ekonomicznie 
opłacalnych środków w rozumieniu art. 1 
ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 

a) „substancja sklasyfikowana” oznacza 
każdą substancję wykorzystywaną do 
nielegalnej produkcji środków 
odurzających i substancji psychotropowych 
i wymienioną w załączniku, w tym 
mieszaniny i produkty naturalne 
zawierające takie substancje. Termin ten 
nie obejmuje produktów naturalnych i 
mieszanin ani produktów leczniczych, 
które zawierają substancje sklasyfikowane, 
ale są złożone w taki sposób, że substancje 
sklasyfikowane nie mogą być w prosty 
sposób wykorzystane lub odzyskane za 
pomocą łatwych do zastosowania lub 
ekonomicznie opłacalnych środków w 
rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 
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Europejskiego i Rady;”; 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady;”;

Or. es

Uzasadnienie

Dodano jedynie słowo „produkty lecznicze”, gdyż dodanie słów „produkty lecznicze 
określone w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2001/82/WE” oznaczałoby włączenie wszystkich 
produktów leczniczych, natomiast celem tej poprawki jest jedynie wyłącznie produktów 
leczniczych wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia (tj. obecnie tych, które 
zawierają efedrynę i pseudoeferdynę, a być może inne zostaną dodane w przyszłości).

Poprawka 27
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 111/2005
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
rejestracji właściwy organ bierze pod 
uwagę kompetencje i uczciwość 
wnioskodawcy.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
rejestracji właściwy organ bierze pod 
uwagę kompetencje, historię 
dotychczasowych transakcji oraz 
przypadki łamania przepisów prawa przez 
wnioskodawcę.

Or. pl

Poprawka 28
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 111/2005
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Wywóz substancji sklasyfikowanych
wymienionych w kategorii 3 załącznika
wymaga jednak uzyskania zezwolenia na 
wywóz, tylko w przypadkach gdy 

Wywóz wszystkich substancji 
sklasyfikowanych w załączniku, które 
wymagają zgłoszenia celnego, w tym 
substancji sklasyfikowanych, które 
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wymagane jest powiadomienie przed 
wywozem lub gdy substancje te wywożone 
są do niektórych krajów przeznaczenia. 
Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 30b w celu określenia 
wykazu takich krajów przeznaczenia w 
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
kontroli.”;

opuszczają obszar celny Unii po tym, jak 
były przechowywane w wolnym obszarze 
celnym o kontroli typu I lub składzie 
wolnocłowym w okresie co najmniej 
dziesięciu dni, wymaga uzyskania 
zezwolenia na wywóz. 

Or. es

Poprawka 29
Jan Zahradil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 111/2005
Artykuł 30 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia, o których mowa w art. 6 ust. 
3 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 
9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 1, art. 
19, art. 28 i art. 30a powierza się na czas 
nieokreślony począwszy od dnia [OPOCE 
proszę wprowadzić datę wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia 
zmieniającego].

Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 3 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 
2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 
1, art. 19, art. 28 i art. 30a powierza się na 
okres pięciu lat począwszy od dnia 
[OPOCE proszę wprowadzić datę wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
zmieniającego] wraz z przepisami 
dotyczącymi przeglądu wskazującego na 
ewentualną potrzebę przedłużenia okresu 
przekazania uprawnień przed jego 
upływem.

Or. en

Poprawka 30
Jan Zahradil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 111/2005
Artykuł 32 – akapit czwarty (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W artykule 32 ustęp 2 dodaje się 
następujący akapit:
Do dnia 1 lipca 2015 r. Komisja dokonuje 
oceny funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedstawi swoje 
wnioski w sprawozdaniu przekazywanym 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 
stosownych przypadkach do sprawozdania 
dołącza się wniosek ustawodawczy 
dotyczący zmiany niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en


